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24.4.2014 
 
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UO ZVEZE LASTNIKOV GOZDOV SLOVENIJE 

 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Pregled sklepov 16. Razširjenega sestanka Upravnega odbora; 
2. Poročilo predsednika o vsebini 8. Seje sveta gozdno lesne verige; 
3. Aktivnosti Zveze lastnikov gozdov v zvezi s sanacijo žledoloma; 
4. Prihodnja organiziranost javne gozdarske službe v Sloveniji (pogovor z direktorjem 

ZGS Damjanom Oražmom) 
5. Določitev delovnih skupin in predlog za delovanje članov Zveze lastnikov gozdov v 

delovnih skupinah 
 
Dodatna točka: 

6. Vrednotnice- zveza: nabiranje gozdnih sadežev za potrebe osebne dopolnilne 
dejavnosti 

7. Razno 
 

 
Ad 1) UO z dvigom rok potrdi sklepe 16. Seje. 
 
Ad2) Poročilo predsednika o dogajanju v zvezi z gozdno lesno verigo, delovanjem javnega 
podjetja »Slovenski gozdovi d.o.o.« 
 
Ad 4) Pogovor z direktorjem ZGS, v.d. Damjanom Oražmom 
 
Želi, da ZLGS postane to, kar so Zveze lastnikov gozdov v ostali Evropi. Želi, da postane 
gospodarsko močna organizacija.  
Organiziranost službe ni odvisna od ZGS ampak od zakonodajalca. Slovenski gozdovi niso v 
slabem stanju, prihodnost je odvisna od dela uporabnikov ter klimatskih razmer. 
Promoviramo tudi lastnike gozdov. Povabila na javne razgrnitve lovsko gojitvenih n 
gozdnogospodarskih načrtov: navodilo sodelavcem ZGS je, da se pošlje obvestila vsem 
društvom. ZLGS pošlje seznam kontaktnih oseb in naslove društev ZGS. ZGS se bo kadrovsko 
okrepil zaradi sanacije žledoloma. 70 gozdarjev + 60 javna dela z zavezo, da pomagajo 
lastnikom gozdov pri sanaciji žledoloma. Delo se bo odvijalo tam, kjer se pokaže določena 
stopnja samoorganiziranja. ZGS bo pomagal pri organizaciji sanacije in prodaje lesa.  
 
J. Beja: participacija lastnikov gozdov  pri sprejemanju lovskogojitvenih in 
gozdnogospodarskih načrtov: lastnikov gozdov se ne upošteva brez utemeljenih 
argumentov; opozarja na škode po divjadi; 
 



 
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert; tel. 07 30 47 174; 051 317 105 

ZGS je lansko leto povišal odstrel divjadi, prav tako tudi letos. Jelenjad in d.prašiča.  ZGS zelo 
resno jemlje, zaradi skrbi naravne obnove po žledolomu je stvar še posebno zaskrbljujoča.  
Potrebna je skrb za prijavljanje škod po divjadi. Načeloma se upošteva vsako mnenje, ki ga je 
možno upoštevati, dogovor mora biti uravnotežen- tako je tudi pri lovskih usklajevanjih.  
 
Sedminek  R.: moti ekstremizem in moti neupoštevanje stališč. V Savinjski dolini velik 
problem s prašiči.  
 
Oražem: težave v lovskih vrstah, lovci še nikoli niso zahtevali višjega odstrela tako da ga ZGS 
ne bi upošteval.  
 
Gešelj G.: Lastniki gozdov so sanirali del nasadov smreke, nimamo kupca za les. Kaj bo ZGS 
naredil na tem področju, ker se 15. Maj bliža. Vprašanje glede državnega podjetja za odkup 
lesa, kako bodo prodajali? Ali bo ZGS pomagal s ponjavami in škropivi? 
 
Oražem: Zima je omogočala sečnjo čez vso zimo, problem bi bil verjetno bistveno manjši, če 
bi bila zima podobna lanski. ZGS se je odločil iskati kupce izven meja. Dalo bi se doseči s 
cenejšim dovozom. ZGS skuša pridobiti dovoljenje za uporabo insekticida za tretiranje kupov. 
Strokovne izkušnje kažejo, da je potrebno sanirati majhna žarišča. Dolžnost manjših lastnikov 
je, da sanirajo stanje. Kar se tiče lesa, bo manj propadel, če je v gozdu, vendar obstaja 
nevarnost podlubnikov. Listavce je potrebno sanirati kasneje. Kamionov je premalo, tudi, če 
bi imeli kupce.   
Glede državnega podjetja, njegovo delovanje ni stvar ZGS, ampak mora delovati po tržnih 
načelih. Mokra skladišča so zelo draga in so odvisna od razpoložljivosti podtalnice. So 
ekološko sporna. Cene bodo začele rasti, ko bo odkupljen zadnji m3 iz naslova sanacije.  
ZGS ne zagovarja subvencioniranja odkupnih cen. Želi se subvencionirati gozdna higiena, 
priprava pomladitve in pomladitev, obnova itd. S podporo vseh državljanov bi radi povabili 
širšo javnost, da pomaga pri obnovi.  
 
Rebec E. predstavi internetni portal, na katerem lahko lastniki gozdov izrazijo potrebo po 
odkupu, gozdnih delih in javnih delih.  
 
Oražem: dogovor s KGZS, pri revirnih gozdarjih je potrebno sporočiti, kje sanacije ni možno 
izvesti. Objavljen je seznam izvajalcev, ki je pridobljen s strani gozdarske inšpekcije. Hkrati je 
bila poslana potreba po izvajalcih.  
 
Valentar: S strani Waldverbanda Steiermark smo obveščeni, da je do konca maja oziroma 
junija ustavljena dobava presežnih količin slovenskega lesa žagam v bližini meje.  
 
 

Sklep 1: Ministrstvu je potrebno posredovati protestno izjavo zaradi monopolnega 

položaja avstrijskih kupcev, ki jo naj posreduje evropski protikorupcijski komisiji. 

Obvestimo tudi konfederacijo evropskih lastnikov gozdov. 

 



 
Slovenska vas 5, 8232 Šentrupert; tel. 07 30 47 174; 051 317 105 

 Mazej: se boji, da bo škode zaradi žledoloma še več. Z odkazilom poškodujemo drevo. 
Zahtevati je potrebno, da vsa drevesa označimo z barvo in ne tudi s sekiro. Ali je možno, da 
je ZGS sopodpisnik izjave 
 
Oražem: pasti so bolj kontrolne kot lovne. Potrebni so drugačni ukrepi. Odkazilo drevja je v 
skladu s pravilnikom, ki ga je določilo ministrstvo.  Glede sopodpisništva izjave, ZGS ni enak 
partner, ampak izvaja sprejeto politiko in je del javne uprave, ki se ne more javno 
opredeljevati.  
 
Šahtler Harič: naše društvo ni bilo posebej prizadeto zaradi žledoloma. Dobivamo obvestila, 
da nismo upravičeni do sadilnega materiala. Imamo veliko škodo zaradi objedenosti mladja 
zaradi gamsov. Zahtevamo spremembo 5. Člena. Sedminek: turistične aktivnosti po 
gozdovih: ni kontrole, ne smemo se voziti z motornimi vozili po svojih vlakah. Ali bo možnost 
legalizacije kolesarskih poti, odobrenih s strani lastnikov gozdov v gozdovih? Problem so 
dovoljenja za spremembe namenske rabe s strani upravnih organov in občin. 
 
Lenart V.: Kmet zna sam odkazati drevje. Kaj bodo delali vsi novo zaposleni gozdarji? 
 
Oražem: Lovci sami regulirajo populacijo, ni naravno, da je potrebno na teh področjih tudi 
saditi. ZGS je dolžan ravnati v skladu z zakonodajo, zato je potrebno pobude nasloviti na 
zakonodajalca. Glede novo zaposlenih želimo pomagati lastnikom gozdov, ki se ne znajdejo 
pri potrebah po sanaciji, pomoč tudi pri izobraževanju zaradi varnosti pri delu.  
 

Sklep 2: UO ZLGS predlaga ministrstvu, da se spremeni pravilnik glede o označevanju 

drevja in pravilnik o gozdnem redu. 

 
Matk: ZGS bi moral delovati na trgu. Kot strokovnjaki bi morali biti skrbniki pravilnega 
gospodarjenja v gozdovih. Ista organizacija ne more ocenjevati staleža divjadi in hkrati 
gospodariti z gozdovi. Zveza bi morala zavzeti stališče glede zaposlovanje na ZGS in zahtevati 
odgovornost javnega sektorja za stanje, kakršno je danes.  
 
Oražem: Zaposlovanje do 30.11.2014, obdobje 7 mesecev, zaposlovanje gre tudi v sfere 
izvajanja gozdnih del, pomoč lastnikom gozdov, lastniki imate možnost podati svoje stališče, 
bilo bi pa dobro pogledati  celotno Slovenijo. Glede gozdnega reda je potrebno pogledati 
individualno, tako je napisan pravilnik. Za podaljšanje roka ej bila na ZGS naslovljena samo 1 
vloga.  
Lastniki gozdov se naj včlanijo v lovska društva.  
 
Gešelj: ali obstaja kakšna študija o vplivu gozdnega reda na število podlubnikov? 
 
Oražem, predlaga, da o tem vprašamo Gozdarski inštitut. 
 
Ad3) Sklepi v zvezi s to točko v prejšnji točki.  
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Ad6) Tine Premrl predstavi Združenje agrarnih skupnosti Slovenije; združujejo 20.000 članov, 
združenje Agrarnih skupnosti združuje 50% vseh zemljišč, ki so v lasti agrarnih skupnosti. 
Predlog za partnerstvo organizacij  ZLGS in Zveze agrarnih skupnosti.  
 
Vprašanje: uporaba lesne biomase za ogrevanje in uporaba? 
Tine: nimamo sistemov za koriščenje zelenih sekancev, to je problem.  
 
Ad5)  

- Skupina za mednarodno sodelovanje in ohranitev podeželja 
PRP, CEPF: Marjan Hren, Jože Mori, Egon Rebec, Rok Sedminek, Jože Jeromel, Herbi Blatnik 

- Nelesni gozdni proizvodi: Jože Pojbič, Klemen Matk, Inka Stritar, Dragica Harič Šahtler 
- Skupina za spremljanje zakonodaje: Anica Zavrl Bogataj, Janko Mazej, Janez Beja, Rok 

Sedminek, Jože Jeromel, Zdenko Verstovšek, Gregor Gešelj, Vinko Lenart, Inka Stritar 
 

Sklep 3: UO potrdi predlog za oblikovanje delovnih skupin z imenovanimi člani. 

 
Ad6) 
 
Predlog Jožeta Pojbiča v zvezi z nelesnimi gozdnimi proizvodi- osebno dopolnilno delo 
 

Sklep 4 : Zveza lastnikov gozdov opozarja ministrstvo za delo, da je izdaja vrednotnic v 

zvezi z nabiranjem gozdnih sadežev v zasebnih gozdovih v nasprotju z Zakonom o gozdovih 

in sprejme besedilo Jožeta Pojbiča ter se ga pošlje MDD. 

 
Predlog Janko Mazej: Predsednik bi moral imeti pokrite stroške goriva- kilometrino zaradi 
udeležbe na sestankih.  
 

Sklep 5: Skupščine CEPF se udeleži Jože Mori 

Dogodka v Budimpešti se udeleži Rok Sedminek;  
Egon Rebec: prijaviti potrebe po javnih delih 
Dogovoriti se je potrebno za sestanek na Zavodu za varstvo narave; lobiranje za nadomestila 
Natura 2000; 
 
 
 


